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     Small-Scale
Goods



ต้องยอมรบัอย่างหนึ่งว่าวนันี้รปูแบบลกัษณะของครอบครวัไทย 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากครอบครวัขนาดใหญ่ เมื่ออตัราการเกดิ
น้อยลง วนันี้ในแต่ละครอบครวัจงึมสีมาชกิเฉลี่ยเพยีง 2-3 คน โครงสร้าง
สงัคมที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบไปหลายๆ อย่าง รวมถงึพฤตกิรรม
การจบัจ่ายใช้สอย

ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้ผู้ผลิตสินค้า
สามารถผลติสนิค้าให้เหมาะกบัความต้องการแต่ละบคุคล และยงัออก
สนิคา้ได้ถี่และบ่อยขึ้นเพื่อมากระตุ้นอารมณ ์ ผูบ้รโิภคสมยันี้ชอบ
ทดลองสนิค้าใหม่ๆ ผลติภณัฑ์ที่เคยใช้ร่วมกนัทั้งครวัเรอืน เช่น แชมพู 

ครมีอาบน�้า จากที่เคยซื้อครั้งละจ�านวนมากหรอืปรมิาณขนาดใหญ่กเ็ปลี่ยนเป็นขนาดเลก็ลง 

ยิ่งทกุวนันี้มร้ีานสะดวกซื้อที่เปรยีบเสมอืนฐานกระจายสนิค้าแทบทกุชนดิ แทรกตวัอยูแ่ทบทกุมมุ
ถนนกว่า 10,268 สาขาไว้คอยบรกิารเกอืบถงึประตหูน้าบ้าน เข้าถงึผูบ้รโิภคกว่า 11 ล้านคนในแต่ละวนั 
เป็นอกีเหตผุลหนึ่งที่ท�าให้กระแสการผลติสนิค้าขนาดเลก็ขยายตวัเพิ่มขึ้นตามจ�านวนร้านสะดวกซื้อ  

ผลติภณัฑ์ขนาดเลก็จงึเป็นกลยทุธ์ที่เอสเอม็อหีลายรายน�ามาใช้เป็นช่องทางบกุตลาด เพราะด้วย
ราคาที่ไม่สูงเกนิไปเชญิชวนให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซื้อได้ง่ายสามารถเข้าถงึกลุม่คนจ�านวนมาก สร้างโอกาส
แจ้งเกดิในเวททีี่เหมาะกบัขนาดธรุกจิ

ค่อยๆ เกบ็เลก็ผสมน้อย เพิ่มความขยนัสกัหน่อย หนทางสูเ่วทร้ีอยล้านคงไม่นานเกนิรอครบั
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Inno Focus

ยคุสมยัเปลี่ยนใครจะคาดคดิกระทั่งของใช้ในบ้านอย่างกบัดกัหนูยงัมา
พร้อมเทคโนโลยน่ีาทึ่ง เช่น “Smart Mouse Trap” ผลติภณัฑ์จาก Tech Startup 
ในสวติเซอร์แลนด์ กบัดกัหนเูครื่องนี้มขีนาดกะทดัรดั วางไว้ในซอกหลบืได้ ใช้งานง่าย 
ปลอดสารเคม ีจงึปลอดภยัต่อเดก็และสตัว์เลี้ยง ท�างานด้วยแบตเตอรี่ 2A จ�านวน 4 ก้อนที่ใช้งาน
ได้นาน 1 ปี

 คณุสมบตัเิด่นของ “Smart Mouse Trap” คอื สามารถเชื่อมต่อกบัโทรศพัท์มือถอืผ่านบลูทูธ
โดยการยงิ QR Code หลงัจากน�าไปวางตามที่ต่างๆ และใส่เหยื่อล่อไว้ เมื่อมหีนมูาตดิกบั (ซึ่งเครื่องนี้
ดกัหนไูด้คราวละ 2 ตวั) ผูใ้ช้งานจะได้รบัการแจ้งเตอืนผ่าน SMS หรอือเีมลทนัท ีและสามารถก�าจดัหนู
ออกจากกบัดกัโดยการกดเพยีงปุ่มเดยีวแบบไม่ต้องสมัผสัตวัมนั

 เป็นกบัดกัหนทูี่สามารถใช้ซ�้าแบบไม่จ�ากดั ทั้งยงัเกบ็สถติใิห้อกีด้วยว่าบรเิวณใดของที่อยูอ่าศยั
มหีนูรบกวนมากที่สดุ ราคาจ�าหน่ายอยู่ที่เครื่องละ 29 ดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืประมาณ 950 บาท นี่
เป็นความฉลาดรูจ้กัน�านวตักรรมมาใช้ ต่อยอดเปน็ผลติภณัฑใ์หม่ที่สรา้งมูลค่าและท�าราคาได้สูงขึ้น 
คาดว่าผู้ผลติจะสามารถส่งสนิค้าได้ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ์ปีหน้า 

ที่มา : www.indiegogo.com/projects/smart-mouse-trap-get-sms-when-mouse-is-caught#/

“Smart Mouse Trap” มติิใหม่แห่งกับดกัหนู

เป้าหมายอย่างหนึ่งของบรษิทัโคคา-โคล่า คอื จะ
เกบ็คนืและรไีซเคลิบรรจภุณัฑ์ทกุประเภทของบรษิทัทกุชิ้น
ในอกี 12 ปีข้างหน้า เพื่อผลกัดนัให้ไปสูเ่ป้าหมายได้เรว็ขึ้น 
โคคา-โคล่าจงึได้เขน็นวตักรรม “VenCycling Machines” ซึ่ง
มาจากค�าว่า Vending + Recycling ออกมาใช้งาน

 ตูด้งักล่าวประดษิฐ์ขึ้นเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้รโิภคมส่ีวนร่วมในการทิ้งขวดและกระป๋องอย่างถูกต้อง โดย
ตวัตูม้ลีกัษณะเป็นกล่องสแีดงขนาดใหญ่ตดิตั้ง “ดวงตา” ฝังไฟ LED ที่ท�างานด้วยระบบปัญญาประดษิฐ์
หรอืเอไอ ดวงตาข้างหนึ่งใช้เป็นช่องรบับรรจภุณัฑ์ที่ใช้แล้ว อกีข้างเป็นช่องจ่ายเครื่องดื่มเหมอืนตูจ้�าหน่าย
สนิค้าอตัโนมตั ิ

 หลงัลงทะเบยีนใช้งาน เมื่อผูบ้รโิภคน�าขวดหรอืกระป๋องที่ดื่มหมดแล้วมาหย่อนใส่ตู้ คะแนนจะปรากฏ
ขึ้นในโทรศพัท์มอืถอืทนัท ีผู้บรโิภคสามารถสะสมคะแนนไปเรื่อยๆ เพื่อน�าไปแลกเครื่องดื่มหรอืผลติภณัฑ์ที่
ท�าจากพลาสตกิรไีซเคลิ โคคา-โคล่าหวงัว่านวตักรรมของบรษิทัจะจงูใจผูบ้รโิภคให้มส่ีวนในโครงการรกัษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น    ที่มา : www.trendhunter.com/trends/vencycling

เปล่ียนขวดเปล่าให้เป็นคะแนน
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ความน่าสนใจ
 เมือ่ความเชีย่วชาญด้าน

ไอทมีาผสานกบัความชอบ
ต้นไม้ เกดิเป็นไอเดยีของ
การขายต้นไม้

 ในยุคที่ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต้องสูงสุด
เสมอ การเก็บข้อมูล
พฤตกิรรมผูบ้ริโภคเพ่ือน�า
ข้อมลูมาสงัเคราะห์ท�าให้
ได้ใจคนเมอืง สานต่อธรุกจิ
ให้ขยายถึงเป้าหมายคือ 
การเป็นเจ้าของตลาดต้นไม้
ออนไลน์ใหญ่ทีสุ่ดในไทย

Get Idea

 กองบรรณาธกิาร  วภิาวด ีพสิทุธิส์ริอิภญิญา

หากต้องการต้นไม้มาประดบัตกแต่งบ้านเพยีง 1-2 ต้น 
แต่กลบัต้องใช้เวลากว่าค่อนวนัในการเดนิทางเพื่อตระเวน
หาต้นไม้ ท่ามกลางแดดร้อนระอ ุเมื่อเลอืกต้นไม้ได้แล้ว
บางทกีล็มืถามวธิดูีแลรกัษาต้นไม้ การขบัรถวกกลบัไป
หรอืโทรศพัท์ไปถามคนขายกอ็าจไม่สะดวก ถงึจะเป็น
ผูบ้รโิภคหน่วยกล้าตายแต่นานวนัเข้ากส็ร้างความทกุข์ใจ
จงึกลายเป็นโจทย์ที่พยายามหาวธิแีก้ไข

ธุรกิจคือการทดลอง
กลายเป็นไอเดยีใหม่ที่มาต่อยอดกบัความเชี่ยวชาญ

ด้านการเขยีนโปรแกรม “แชตบอต” (Chatbot) ระบบการ
สนทนาโต้ตอบกบัลกูค้าอตัโนมตัขิองกฤษนะ รตันพฒัน์ 
CTO, Co-Founder บรษิทั กรนีอพัแอนด์อพั จ�ากดัที่น�า
มาเป็นจดุขายใส่เข้าไปในตู้ขายต้นไม้อตัโนมตัแิบรนด์ 
Green Up ให้ลูกค้าสามารถซื้อต้นไม้ได้สะดวกสบายใน
ห้างสรรพสนิค้าที่มาตอบโจทย์คนเมอืง ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายของบรษิทัที่ต่างจากตลาดนดัต้นไม้เน้นจบักลุม่
ลกูค้าที่เป็นนกัจดัสวน หรอืกลุม่ที่ซื้อต้นไม้จ�านวนมาก 
ประเดมิตู้แรกวางจ�าหน่ายที่เซน็ทรลัเวลิด์

ใช้เทคโนโลยเีป็นเวทสีร้างธรุกจิขายต้นไม้
Green Up
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เนื่องจากต้องการให้ตู้ขายต้นไม้อตัโนมตัแิตกต่างจากตู้ขายน�้าอดัลม กฤษนะจงึตั้งใจ
ตดิตั้งโปรแกรมแชตบอตไว้ให้บรกิารลกูค้าตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ลกูค้าสามารถสอบถามวธิกีาร
ดูแลรักษาต้นไม้ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นไม้ ที่ส�าคัญท�าให้เขาสามารถทราบความ
ต้องการของลูกค้า จากเริ่มต้นการเลือกต้นไม้มาจ�าหน่ายจะมาจากความชอบของตนเอง 
แต่ต่อมาต้นไม้จะมาจากข้อมลูความชอบของลกูค้าเป็นหลกัที่มกัเลอืกซื้อต้นไม้ที่ดแูลรกัษา
ง่าย สวยงามน่ารกั เป็นมงคล เช่น สบัปะรดส ีไฮเดรนเยยี ฯลฯ

แปลงข้อมูลให้เป็นดีมานด์
ด้วยวธิกีารซื้อไม่ยุ่งยากแค่สั่งซื้อผ่าน Facebook Messenger “Greenupworld” จากนั้น

กดเลอืกหมายเลขต้นไม้พร้อมรหสัตูเ้ลอืกวธิกีารช�าระเงนิได้ทั้งแบบเงนิสดหรอืสแกน QR Code 
เพื่อจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ กไ็ด้ต้นไม้กลบัไปดูแล เพยีงแค่วนัแรก กล้วยไม้ฟาแลนอปซสี 
กไ็ด้ผู้ดูแลใหม่เป็นคู่แม่ลูก

ผมเชื่อว่า ธุรกิจคือการทดลอง
ไม่มีใครรู้หรือท�านายได้ว่า สูตรส�าเร็จเป็นอย่างไร เมื่อมั่นใจก็ต้องลงมือท�า
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 “ตวัแชตบอตช่วยให้ทราบข้อมลูส�าคญั เช่น จ�านวนการสแกนต้นไม้ที่ลกูค้าซื้อมากที่สดุ 
หรอืบางครั้งลกูค้าสแกนเยอะแต่ไม่ซื้อเรากน็�าข้อมลูตรงนั้นมาวเิคราะห์ต่อว่า ราคาสงูไปไหม 
ที่ส�าคญัยงัช่วยให้เราทราบว่ากลุม่ลกูค้าเป็นใคร ตอนแรกผมแอบกงัวลว่า คนสูงวยัจะใช้ตูน้ี้
เป็นหรอืไม่ กเ็ลยคดิไปว่าลกูค้าคอื กลุม่วยัเดก็ถงึวยัที่เริ่มท�างาน ปรากฏว่ากลุม่ลกูค้าผม
กลบักลายเป็นกลุม่ครอบครวัโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญงิที่มากบัเดก็จะมโีอกาสซื้อต้นไม้สงูมาก”

เมื่อมข้ีอมลูที่ดแีละน�ามาปรบัใช้ให้ถกูวธิ ีบวกกบัท�าเลที่ใช่เข้าถงึความต้องการของลูกค้า 
จาก 8 เดอืนแรกที่เริ่มต้นด้วยตู้ขายต้นไม้อตัโนมตัมิเีพยีง 12 ช่องบรรจตุ้นไม้ได้ 12 ต้น ปัจจบุนั
ขยายเพิ่ม 5 เท่าเป็น 60 ช่อง และมจี�าหน่ายใน 5 สาขา มต้ีนไม้จ�าหน่ายในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 
100-800 บาท และมบีรกิารรบั-ส่งสนิค้าทกุวนัพธุให้กบัลูกค้าประจ�าที่สั่งซื้อทางออนไลน์

ผลตอบรับดีมาก ช่วงวันหยุดก็ต้องเติมต้นไม้ใส่ตู้วันละ 2 รอบ

ผมว่าความส�าเร็จมันอยู่ที่กลุ่มลูกค้ามันมีจริง
แล้วเราแก้ปัญหาให้เขา ถ้าคนไม่ได้ต้องการสิ่งนี้จริงธุรกิจก็อยู่ ไม่ได้
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นอกจากการหากลุ่มลูกค้าให้เจอแล้ว กระบวนการเรียนรู้และเข้าใจลูกค้า ท�าให้ตลาด
ตู้ขายต้นไม้ Green Up เติบโต ในปี พ.ศ.2562 บริษัทยังมีแผนที่จะขยายตู้ต้นไม้เพิ่มเป็น 
50 ตู้ไปตามห้างสรรพสินค้า รวมถึงการเปิดรับแฟรนไชส์ และการพัฒนาแชตบอตที่จะให้
ค�าแนะน�ากับผู้ซื้อได้ว่าควรซื้อต้นไม้ประเภทใดเป็นของฝาก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของบริษัทที่จะเป็นกูรูทางด้านต้นไม้ และเป็นเจ้าของตลาดต้นไม้ออนไลน์ใหญ่ที่สุดใน
ไทย เพื่อสร้างสังคมสีเขียวต่อไป  

รักในสิ่งที่ท�าจะเพิ่มพลังในการท�างาน

คิดให้ต่างและกล้าลงมือท�า

น�าจุดแข็งหรือสิ่งที่ตนถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

การรู้จักใช้ข้อมูลท�าให้เข้าถึงความต้องการลูกค้า

พาร์ตเนอร์ที่ดีคู่คิดที่ส�าคัญช่วยผลักดันธุรกิจ

1

2

4

3

5

ดันธุรกิจให้โต
แบบ

Green Up
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K Analysis

ความน่าสนใจ
 เม่ือผู้หญิงไม่หยุดสวย ช่วยให้

ตลาดเครื่องส�าอางไทยโตไม่หยุด 
แบบไม่แคร์เศรษฐกจิหรอืการเมอืง 

 ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดสูงถึง 2.5 
แสนล้านบาทในปี พ.ศ.2560 และ
มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 โดยเฉพาะเครือ่งส�าอางทีผ่ลติจาก
ธรรมชาติ เคร่ืองส�าอางเฉพาะกลุม่ 
แม้แต่เครือ่งส�าอางท่ีจบัตลาดชาว
มสุลมิกม็มูีลค่าสูงถึง 5.7 หมืน่ล้าน
ดอลลาร์ฯ นับเป็นขุมทรัพย์ที่
เอสเอ็มอีมีโอกาสไม่น้อย

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

จากพฤติกรรมคนยุคใหม่ที่หันมาสนใจ
ความสวยความงาม เพื่อเสรมิสร้างบคุลกิภาพ 
ดนัให้ตลาดเครื่องส�าอางของไทยเตบิโต และ
ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เฉพาะช่วงปี พ.ศ.2556-
2560 ตลาดเครื่องส�าอางมีการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปีประมาณ 7.6% โดยในปี พ.ศ.2560 ที่
ผ่านมา

คนงามเพราะแต่ง 

ตลาดในประเทศ

66.9%
มีมูลค่าประมาณ
1.68 แสนล้านบาท
เติบโต 7.8% (YoY)

ตลาดส่งออก

33.1% 

มูลค่ารวมของอุตสาหกรรม
เครื่องส�าอางของไทย

อยู่ที่ประมาณ

2.51
แสนล้านบาท

แยกเป็น
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5 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางครองตลาดในประเทศ

ภาพรวมตลาดเครื่องส�าอางในประเทศของไทย

ผลิตภณัฑ์ดแูลผวิ (Skincare) 
ที่ครองตลาดเครื่องส�าอางสูง
ถงึ 46.8% แยกเป็นผลติภณัฑ์

ดแูลผวิหน้า 84%
และดูแลผวิกาย 16% 

ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับผม (Hair)  
18.3% แยกเป็นผลติภณัฑ์ดูแล

เส้นผม 83%
เปลี่ยนสผีม 11%
จดัแต่งทรงผม 4%

ยดึตดิผม 1%

เครือ่งส�าอางส�าหรบัตกแต่ง 
(Makeup)

13.5% แยกเป็นผลิตภัณฑ์
ส�าหรับผิวหน้า 56%

รมิฝีปาก 26% ตกแต่งตา 17% 
และตกแต่งเล็บ 1% 

1 3

น�า้หอม (Fragrance) 
5.1% 

ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ท�าความสะอาด
ร่างกาย (Hygiene)

16.3% 

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2556    2557    2558    2559    2560

พันล้านบาท
มูลค่าตลาดเครื่องส�าอางในประเทศ ส่วนแบ่งตลาดเครื่องส�าอางแยกตามผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ.2560

ร้อยละ

7.3

7.2

7.9 7.9

7.8

16.3%

13.5%

18.3%

46.8%

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare)

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม (Hair)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�าความสะอาด
ร่างกาย (Hygiene)

เครื่องส�าอางส�าหรับตกแต่ง 
(Makeup)

น�้าหอม (Fragrance)

5.1%

7.8

7.6

7.4

7.2

7

6.8

8
มูลค่า

% YoY

 ที่มา : Euromonitor, ลอรอีลั

2

4 5
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เป็นที่น่าสงัเกตว่า ผลติภณัฑ์ดแูลผวิ ซึ่งเตบิโตสงูถงึ 8.7% เทยีบกบัเครื่องส�าอางประเภท
อื่นๆ โตเพยีง 6-7% น่าจะเป็นผลจากสภาพอากาศ มลภาวะต่างๆ ท�าให้ความต้องการเครื่อง
ส�าอางที่ช่วยปกป้องหรือซ่อมแซมผิวหรือร่างกายได้รับความนิยม ประกอบกับการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ที่มคีวามหลากหลายให้เหมาะสมกบัผวิแต่ละประเภท ท�าให้ตลาดขยายกว้างมากขึ้น 
นอกจากนี้ พฤติกรรมคนไทยที่หันมาเพิ่มขั้นตอนในการดูแลผิวหน้า ท�าให้เครื่องส�าอาง
ประเภทมาส์กหน้า (Mask) ที่มสีารบ�ารงุผวิเข้มข้นได้รบัความนยิมมากขึ้นเช่นเดยีวกนั 

เบอร์ 2 ของเอเชีย
ด้วยคณุภาพมาตรฐานการผลติและความปลอดภยั ประกอบกบัการมวีตัถดุบิผลติเครื่อง

ส�าอาง โดยเฉพาะวตัถดุบิที่มาจากธรรมชาต ิรวมถงึความหลากหลายของประเภทเครื่องส�าอาง 
ซึ่งมเีอกลกัษณ์และนวตักรรมการผลติที่หลากหลายเครื่องส�าอางของไทยจงึได้รบัความนยิมใน
ต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ.2560 มกีารส่งออกเครื่องส�าอางมูลค่า 83,036.8 ล้านบาท ขณะที่ใน
ช่วง 8 เดอืนแรกปี พ.ศ.2561 การส่งออกเครื่องส�าอางของไทยมมีลูค่า 62,865.7 ล้านบาท ขยาย
ตวั 15.1% (YoY) โดยมตีลาดที่ส�าคญั เช่น อาเซยีน ญี่ปุน่ ออสเตรเลยี และจนี ซึ่งจากการ
พจิารณาพบว่า ตลาดที่มศีกัยภาพสงูส�าหรบัเครื่องส�าอางไทยได้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน กมัพชูา 
สปป.ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม ซึ่งก�าลงัซื้อจากคนหนุม่สาวคนวยัท�างานมเีพิ่มขึ้น และตอบรบั
พฤตกิรรมการดแูลร่างกายตามค่านยิมสมยัใหม่มากขึ้น ขณะเดยีวกนัด้วยสภาพผวิที่ใกล้เคยีง
กบัไทย รวมถงึมคีวามชื่นชอบในดารานกัร้องของไทยผ่านสื่อต่างๆ ท�าให้เครื่องส�าอางจากไทย
ได้รบัความนยิมสงูโดยเฉพาะสนิค้าประเภทแต่งหน้าและดูแลผวิ

มูลค่าการส่งออกเครื่องส�าอางของไทย

90.000.0

80.000.0

70.000.0

60.000.0

50.000.0

40.000.0

30.000.0

20.000.0

10.000.0

ประเภทเครื่องส�าอางที่ส่งออก

 สิ่งปรงุแต่งส�าหรบัใช้กบัผม 28.2% 
 สิ่งปรงุแต่งที่ใช้แต่งหน้าหรอืบ�ารงุผวิ 20.8%
 วตัถดุบิที่ใช้ท�าเครื่องส�าอาง 20.7%
 สิ่งปรงุแต่งเพื่ออนามยัช่องปากและฟัน 11.4%
 สบู่ 8.6%
 สิ่งปรงุแต่งที่ใช้ในการโกนหนวด อาบน�้า และ

ดบักลิ่นตวั 8.4%
 หวัน�้าหอมและน�้าหอม 1.8%

2558   2559   2560  8M2560  8M2561

ล้านบาท ตลาดส่งออกเครื่องส�าอางรายส�าคัญของไทย 8M ปี พ.ศ.2561

อาเซียน

ญี่ปุ่น

ออสเตรเลีย

จีน

เกาหลีใต้

อื่นๆ
43.0%

21.7%

7.7%
16.3%

7.7%
3.6%

82,586.0

83,036.8

54,609.1

62,865.7

84,873.0

 ที่มา : ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงพาณชิย์
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จากมูลค่าตลาดเครื่องส�าอางที่สูง จูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาในอุตสาหกรรม
เครื่องส�าอางในไทยมากถึง 2,402 ราย แบ่งเป็นบริษัทจ�ากัด 2,100 ราย ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด/
ห้างหุน้ส่วนสามญันติบิคุคล 297 ราย และบรษิทัมหาชนจ�ากดั 5 ราย และเป็นที่น่าสงัเกตว่า 
นักลงทุนต่างชาติก็มีความสนใจในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางของไทยค่อนข้างมาก พิจารณา
ได้จากสัดส่วนเงินลงทุนของธุรกิจรวมจ�านวน 14,062 ล้านบาท แยกเป็นสัญชาติไทย
สัดส่วน 63.1% และต่างชาติ 36.9% ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก
เครื่องส�าอางอันดับที่ 17 ของโลก และอันดับ 2 ในเอเชียรองจากญี่ปุ่น และท�าให้ไทย
เป็น 1 ในฐานการผลิตเครื่องส�าอางที่ส�าคัญของโลก

การเติบโตของตลาดท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจที่ค่อนข้างเปิดกว้าง อีกทั้งตลาดยังมี
โอกาสเตบิโตจากฐานผูบ้รโิภคที่ขยายไปสูก่ลุม่ใหม่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ศนูย์วจิยักสกิรไทย 
คาดว่า มูลค่าตลาดเครื่องส�าอางไทยในปี พ.ศ.2561 จะอยู่ที่ประมาณ 2.76 แสนล้านบาท 
แยกเป็นตลาดเครื่องส�าอางในประเทศประมาณ 1.81 แสนล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 
7.7% ขณะที่มูลค่าการส่งออกเครื่องส�าอางน่าจะอยู่ที่ประมาณ 95,000 ล้านบาท เติบโต 
14.4% (YoY) 

เดก็ ปัจจบุนัพ่อแมผู่ป้กครองของเดก็ยคุใหมเ่ริ่มเปดิกว้างต่อ
การใช้เครื่องส�าอางเพื่อดแูลและเสรมิบคุลกิภาพในกลุม่เดก็มากขึ้น 
แต่เครื่องส�าอางควรต้องมีความปลอดภัย เนื่องจากผิวเด็กมี
ความบอบบาง

ผูช้าย หนัมาใส่ใจตวัเองเพื่อเสรมิบคุลกิภาพ ซึ่งกระแสดงักล่าว
เกดิขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชยี 
เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแล
เส้นผม น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดผวิและน�้าหอมที่มกีารใช้อยู่แล้ว

5 กลุ่มตลาดโอกาสทางธุรกิจเครื่องส�าอาง

12 K SME Inspired



ผู้สูงอายุ จ�านวนผู้สูงอายทุั่วโลกมปีระมาณ 1,000 ล้านคน 
ซึ่งผู้สูงอายุบางกลุ่มมีก�าลังซื้อและมีความต้องการสินค้าประเภท
เครื่องส�าอางที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มคณุภาพ
ชวีติรวมถงึการเสรมิบคุลกิภาพที่ด ีส่งผลให้ผลติภณัฑ์ดแูลผวิ ต่อ
ต้านริ้วรอยให้ดูอ่อนกว่าวยั และผลติภณัฑ์ดูแลเส้นผม ได้รบัความ
นยิมในกลุ่มผู้สูงอายุ

ประเทศมสุลมิ ตลาดเครื่องส�าอางส�าหรบัชาวมสุลมิในตลาด
โลกมมีลูค่าประมาณ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี พ.ศ.2558 
และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.1 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ในปี พ.ศ.
2564 (เติบโตเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปี) โดยประเภทของเครื่อง
ส�าอางที่น่าสนใจได้แก่ เครื่องส�าอางที่ใช้ส�าหรบัดแูลเส้นผมส�าหรบั
ผู้ชาย และผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดและดูแลผวิส�าหรบัเดก็ 

ตลาดมสุลมิที่มมีลูค่าสงูได้แก่ อนิเดยี (4.7 พนัล้านดอลลาร์ฯ) 
รสัเซยี (3.5 พนัล้านดอลลาร์ฯ) อนิโดนเีซยี (3.3 พนัล้านดอลลาร์ฯ) 
ตุรกี (3.1 พันล้านดอลลาร์ฯ) มาเลเซีย (2.9 พันล้านดอลลาร์ฯ) 
และบงักลาเทศ (2.5 พนัล้านดอลลาร์ฯ)

นกัท่องเทีย่วต่างชาติ เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลติเครื่อง
ส�าอางของผูผ้ลติชั้นน�าของโลก ท�าให้สนิค้ามรีาคาไม่สงูเมื่อเทยีบ
กับที่ถูกส่งไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ และไทยยังมีสินค้าเครื่อง
ส�าอางที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทั้งพืชและสมุนไพรที่มี
เอกลกัษณ์ โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวจนีที่นยิมซื้อ เครื่องส�าอาง/ครมี
บ�ารงุผวิ  25.5% 
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4 ข้อต่อยอดธุรกิจความงาม 

 พฒันานวัตกรรมหรอืวัตถดุบิทีม่คีวามแตกต่าง ซึ่งอาจใช้วตัถดุบิและภมูปัิญญา
ท้องถิ่นมาพฒันาต่อยอด ขณะเดยีวกนัต้องใช้วตัถดุบิที่มคีวามน่าเชื่อถอื เหมาะกบักลุม่ผู้ใช้ 
เช่น ต้องมีความอ่อนโยนต่อผิวของเด็กและผู้สูงอายุ หรือส่วนผสมและขั้นตอนการผลิต
ที่สอดคล้องกบัหลกัฮาลาลเพื่อจบัตลาดกลุ่มผู้บรโิภคมสุลมิ 

 การสร้างความเชื่อม่ันต่อสินค้า ส�าหรับเอสเอ็มอีอาจมีข้อจ�ากัดทางด้าน
งบประมาณวจิยัและพฒันา ดงันั้น การมุง่ผลติสนิค้าที่จบัตลาดเฉพาะจะง่ายต่อการตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพสนิค้า 

 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า เช่น เครื่องส�าอางส�าหรบัผู้สูงอาย ุ
ควรมคีวามสะดวกในการหยบิจบั มรีายละเอยีดวธิใีช้ที่ง่าย ไม่ซบัซ้อน 

 พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย จากพฤตกิรรมผู้บรโิภคยคุใหม่ที่ปรบัเปลี่ยนไป 
มีการค้นหาข้อมูลจากสื่อโซเชียลและออนไลน์ผ่านการรีวิวสินค้ามากขึ้น ผู้ประกอบการจึง
ควรเพิ่มช่องทางตลาดผ่านออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถงึตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่า ตลาดเครื่องส�าอางมกีารเตบิโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสของ
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อไีทยที่ชื่อเสยีงตราสนิค้าอาจไม่แขง็แกร่งเทยีบกบัสนิค้าน�าเข้า แต่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนลกัษณะสนิค้าตามความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ค่อนข้างเรว็กว่า ประกอบกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัเองที่เริ่มจะลดการยดึตดิในตราสนิค้า จงึเป็นโอกาส อาจเน้นตลาดเฉพาะ 
เช่น เครื่องส�าอางที่ผลติจากสมนุไพรหรอืสารสกดัจากธรรมชาตหิรอืออร์แกนกิ แม้ว่าเครื่องส�าอาง
จากธรรมชาตหิรอืออร์แกนกิจะมรีาคาสงู แต่มตีลาดก�าลงัซื้อสงูรองรบั ทั้งสหรฐัฯ ยโุรป ญี่ปุน่ 

ส่วนการส่งออกเครื่องส�าอางของไทย ส่วนใหญ่ยงัเป็นการรบัจ้างผลติ (OEM) ซึ่งปัจจบุนั
เริ่มมผีู้ผลติ OEM ในต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขนัรบัจ้างผลติ  ดงันั้น ผู้ประกอบการควรพฒันา
ไปสู่การผลติภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง  เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัแล้วยงัท�าให้
สนิค้ามมีลูค่าเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การศกึษาข้อมลูในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การท�าการตลาด
อยา่งต่อเนื่องเพื่อให้สนิค้าเป็นที่รูจ้กั ซึ่งวธินีี้จะท�าให้สนิค้าเครื่องส�าอางของไทยมโีอกาสขยาย
สดัส่วนการส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ทดแทนการส่งออกโดยการรบัจ้างผลติ
ในระยะต่อไป 
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Cover Story

ด้วยขนาดของครอบครัวในปัจจุบันเริ่มมีขนาด
เล็กลง จากครอบครัวใหญ่ในอดีตเหลือเพียงครอบครัว
เดี่ยวที่มีคนเพียง 2-3 คน อีกทั้งจ�านวนคนโสดที่ใช้
ชีวิตล�าพังสไตล์คนรุ่นใหม่เริ่มมากขึ้น ด้วยโครงสร้าง
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด จาก
ที่แต่ละครอบครัวเคยใช้หม้อหุงข้าวขนาดใหญ่ หรือ
แม้แต่การซื้อครีมอาบน�้า แชมพูขวดใหญ่เพื่อใช้ได้
หลายคนก็ปรับมาใช้สินค้าขนาดเล็กลง

กอปรกบัไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภคยคุใหม่ที่ไม่ชอบ
ความจ�าเจ ไม่ได้ยดึตดิกบัแบรนด์ พร้อมที่จะเปลี่ยนใจ
ไปหาสินค้าที่เหมาะกับตนเองได้ตลอดเวลา ท�าให้
วงจรชีวิตสินค้าสั้นลง สินค้าต่างๆ จึงเน้นออก
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น บ่อยขึ้น ที่ส�าคัญ
มีขนาดเล็กลงเพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์และก�าลังซื้อ
ผู้บริโภคที่สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

ความน่าสนใจ
  ด้วยจ�ำนวนประชำกรศำสตร์

แต่ละครอบครัวลดลงอีก
ทัง้ควำมจงรกัภกัดต่ีอแบรนด์
ของผู ้บริโภคเปลี่ยนไป 
พร้อมเทใจทดลองสินค้ำ
ใหม่ตลอดเวลำ

 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขนำดเล็ก
ทีร่ำคำไม่สงูเข้ำถงึคนหมูม่ำก 
ง่ำยต่อกำรตัดสินใจซื้อ 
กลำยเป็นตลำดทำงเลือก
ให้เอสเอ็มอีใช้เป็นเวที
แจ้งเกดิ สร้ำงแรงส่ันสะเทือน
ให้ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
หันมำให้ควำมส�ำคัญกับ
ตลำดไซส์เล็ก

Small-Scale

Goods
แจค็ผู้ไล่ยกัษ์

 กองบรรณำธกิำร  วภิำวด ีพสิทุธิส์ริอิภญิญำ
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5 ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสินค้าขนาดเล็ก 
ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย อดีต Operation 

Manager ร้านสะดวกซื้อชื่อดังชี้ให้เห็นถึงความต้องการสินค้าไซส์ขนาดเล็กว่ามีมาตั้งแต่
ในอดีต เพียงแต่ยังไม่มีใครเอาพฤติกรรมเหล่านี้มาขยายความชัดเจนเท่าในปัจจุบัน ซึ่งมี
ตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าขนาดเล็กมากขึ้นคือ 

    เทคโนโลยี ท�าให้มีการผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ รูปแบบการผลิตสินค้า
         ไม่ได้คงทนถาวร ส่วนใหญ่เน้นผลิตใช้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ

    ครัวเรือนมีขนำดเล็กลง 

    เป็นตลำดท่ีสร้ำงก�ำไรได้ดี

    อำรมณ์ ผู้บริโภคสมัยนี้เบื่อง่าย ไม่ชอบใช้สินค้าเดิมซ�้าๆ ไม่ยึดติดกับแบรนด์

    ควำมสะดวกสบำย

เพิ่มยอดขาย กระตุ้นยอดซื้อ
 จากความต้องการสนิค้าขนาดเลก็ที่แฝงตวัในสงัคมมาช้านาน ด้วยราคาที่เข้าถงึง่าย 

เริ่มได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากผู้บรโิภค ยิ่งมรี้านสะดวกซื้อที่เป็นฐานกระจายสนิค้าแทรก
ตวัอยู่แทบทกุมมุถนนกว่า 10,268 สาขา ตอบสนองผู้บรโิภคในแต่ละวนัไม่ต�่ากว่า 11.7 ล้าน
คน หรอืเฉลี่ยมผีู้เข้าใช้บรกิารในแต่ละสาขากว่า 1,184 คน มยีอดขายเฉลี่ยอยู่ที่สาขาละ 
79,786 บาท และแต่ละคนที่เดนิเข้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้จะใช้จ่ายเฉลี่ย 67 บาท

1

2

3

4

5

“ปัจจุบันพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปเยอะ เช่น คนชอบ
เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแม้แต่ขวดน�้าดื่มก็ต้องปรับขนาด
เล็กลงให้พกพาสะดวก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของอารมณ์
เข้ามาเป็นตัวแปร ผู้บริโภคยุคนี้เบื่อเร็ว โดยเฉพาะวัยรุ่น 
ไม่มีใครใช้ลิปสติกแท่งเดียว น�้าหอมขวดเดียวหมด ยิ่งเป็น
สินค้าแฟชั่นอายุสินค้ายิ่งสั้นลง การผลิตสินค้าขนาดเล็ก
จึงเป็นอีกทางเลือก”

ดร.ฉตัรชัย ตวงรตันพนัธ์
ผู้อ�านวยการบรหิาร
สมาคมผู้ค้าปลกีไทย
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“ร้านเซเว่นฯ เน้นตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคฉะนั้นของที่ขายจึงเป็น
ของชิ้นเล็ก ราคาไม่สูง แม้ของไซส์เล็กไม่ได้ตอบโจทย์ความประหยัดแต่ตอบโจทย์ความ
สะดวกแลกกบัเวลาที่มคี่าของผู้บรโิภค” ดร.ฉตัรชยักล่าว

เมื่อร้านสะดวกซื้อมสีนิค้ารองรบัแทบทกุชนดิมาบรกิารเกอืบถงึหน้าบ้าน เป็นอกีเหตผุลหนึ่ง
ที่ท�าให้กระแสการผลติสนิค้าขนาดเลก็ขยายตวัตามจ�านวนร้านสะดวกซื้อ ยิ่งสนิค้าบางชนดิ
เน้นขายความสดใหม่อย่าง โทฟูซงั (Tofusan) แบรนด์นมถั่วเหลอืงพาสเจอไรซ์ กลยทุธ์การผลติ
สนิคา้ขนาดเลก็จงึมาตอบโจทยช่์วยให้ผูบ้รโิภคสามารถรบัประทานของสดได้แบบวนัต่อวนั 
ในทกุๆ มื้อ และยงัตอบโจทย์กลุม่นกัเรยีนที่สามารถพกพาไปรบัประทานที่โรงเรยีนได้สะดวก 

“จดุประสงค์ของผูท้ี่เข้าไปซื้อสนิค้าในร้านสะดวกซื้อคอื ต้องการซื้อแค่พอประมาณ 1 มื้อ
ในฐานะผู้ผลิตก็ต้องปรับสินค้าให้เหมาะกับความต้องการผู้บริโภคและต้องมีผลิตภัณฑ์
รสชาตใิหม่ออกมาเรื่อยๆ ไม่ให้ผู้บรโิภคเบื่อ ด้วยขนาดและราคาที่ไม่แพงมาก ท�าให้ผูบ้รโิภค
กล้าตดัสนิใจซื้อ หรอืทดลองรสชาตใิหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น” มงคล เส้งแดง ผู้ช่วยผู้บรหิารโทฟูซงั

เวทีแจ้งเกิดเอสเอ็มอีรายเล็กใจใหญ่
เนื่องจากการผลิตสินค้าขนาดเล็กอาจมีกระบวนการที่ซับซ้อนหรืออาจต้องใช้แรงงาน

คนจ�านวนมากจึงท�าให้แบรนด์ใหญ่รายหลายมองข้ามไป ในขณะที่เอสเอ็มอีกลับใช้เป็น
จุดเด่นสร้างโอกาสในตลาดใหม่ที่มีปลาเล็กจ�านวนมาก เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่
ต้องการสินค้าราคาย่อมเยา ท�าให้ SMOOTO แบรนด์เครื่องส�าอางที่สามารถแจ้งเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ซองเล็ก
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“ต้นทนุส่วนหนึ่งคอื ค่าบรรจภุณัฑ์ถ้าเป็นครมีกระปกุขนาด 10 กรมั ราคาประมาณ 
200 บาท แต่เราเลอืกบรรจซุองช่วยลดต้นทนุ สามารถขายได้ซองละประมาณ 29-39 บาท 
ท�าให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย แต่เมื่อราคาสินค้าไม่แพงมาก ต้องขายในปริมาณที่มากขึ้น 
เราอาจต้องขายถงึ 10 ชิ้นเท่ากบัคนอื่นขายเพยีงชิ้นเดยีว ต้องอาศยัช่องทางจดัจ�าหน่ายที่
เข้าถงึกลุ่มลูกค้าจ�านวนมากเพราะเราเป็นเพยีงเอสเอม็อมีเีงนิไม่มากที่จะท�าการตลาดต้อง
ท�าให้สนิค้ามคีวามแตกต่างเพื่อขายตวัเองให้ได้ก่อน ฉะนั้นเราเป็นเจ้าแรกๆ ลงทนุท�าซอง 
Irregular Shape ท�าซองมีจุกเปิด-ปิด เพื่อให้ลูกค้ายอมเปิดใจที่จะซื้อ ส่วนคุณภาพสินค้า
ท�าหน้าที่ท�าให้เกิดการซื้อซ�้า” เภสัชกรหญิง อัญชลี ชุติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั โกลบอล เมดดคิลั (ประเทศไทย) จ�ากดั

เราเป็นเจ้าแรกๆ ลงทุนท�าซอง 
Irregular Shape ท�าซองมจุีกเปิด-ปิด 
เพื่อให้ลูกค้ายอมเปิดใจที่จะซื้อ
ส่วนคุณภาพสินค้าท�าหน้าที่
ท�าให้เกิดการซื้อซ�้า

แม้แต่น�้าพริกที่เป็นอาหารคู่ครัวคนไทย แต่กลับไม่สามารถน�าขึ้นโต๊ะอาหารได้ทุกมื้อ
เพราะเน้นขายเป็นกโิลกรมัจงึไม่เหมาะให้คนรุน่ใหม่พกพาไปรบัประทานในระหว่างวนัได้ จงึ
กลายมาเป็นคอนเซปต์ของการผลิตน�้าพริกมินิส�าเร็จรูปตรารุ่งเจริญ ที่มาจากแนวคิดของ 
ธนาวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.พี.เอ็น.ฟู้ดส์ จ�ากัดที่ท�าให้น�้าพริก
รบัประทานได้พอดมีื้อ
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“ในช่วงแรกต้นทนุการผลติอาจจะสูง มกีระบวนการท�างานที่ต้องใช้เวลามากขึ้น เช่น 
การบรรจอุาจต้องใช้แรงงานคน แต่เมื่อมปีรมิาณสั่งซื้อที่มากขึ้น มกีารใช้เครื่องจกัรมาแทน
แรงงานคน การบรหิารจดัการที่ด ีต้นทนุกถ็กูลง ผมว่าการท�าตลาดไซสเ์ลก็เป็นช่องทางหนึ่ง
ที่เหมาะกับธุรกิจเอสเอ็มอีหากผลิตสินค้าขนาดใหญ่ด้วยราคามันท�าให้ยากที่เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า การกระจายสนิค้ากค็่อนข้างล�าบาก ต่างจากสนิค้าไซส์เลก็มโีอกาสเข้าถงึกลุ่มลูกค้า
มากกว่า ในความเป็นจรงิด้วยราคาที่ไม่แพงเมื่อลูกค้าตดิใจสนิค้าแล้วกม็กัซื้อหลายชิ้น เรา
สามารถท�าเป็นแพ็กเกจขายได้ ยิ่งถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการวันหนึ่งลูกค้าอาจจะเรียกร้องให้
คณุท�าสนิค้าขนาดใหญ่ขึ้นเอง”

วนันี้หากมองไปยงัแผงที่มสีนิค้าขนาดเลก็วางเรยีงรายอยูน่ั้น ไม่ใช่มเีพยีงสนิค้าเอสเอม็อี
เท่านั้นยงัรวมไปถงึแบรนด์ใหญ่ๆ ที่มาแชร์ส่วนแบ่งในตลาดนี้ที่ยงัโตได้อกีมากตราบที่ครอบครวัไทย
มปีระชากรน้อยลง เศรษฐกจิที่ไม่แน่นอน ค่าครองชพีที่สูงขึ้น คนมกี�าลงัซื้อเท่าเดมิ 

ข้อดีของการผลิตสินค้าขนาดไซส์เล็ก
กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซื้อง่ายขึ้น
สะดวกพกพา เหมาะกบัไลฟ์สไตล์คนในปัจจบุนั
สามารถผลติสนิค้าได้หลากหลาย ช่วยให้ผูบ้รโิภคไม่เบื่อ

1

2

3

19 K SME Inspired



เพราะเข้าใจดีว่า แบรนด์เป็นสิ่งส�าคัญ
มากกว่าการปะยี่ห้อสินค้าบนกล่องให้ลูกค้า
จ�าได้เท่านั้น แต่เป็นผลรวมทุกสิ่งทั้งที่เป็น
รปูธรรมและนามธรรมเพื่อให้ลูกค้าประทบัใจ
หรือรู ้สึกดีกับแบรนด์อันจะน�าไปสู ่การ
พิจารณาซื้อสินค้าหรือการมีประสบการณ์
ร่วมกับแบรนด์ ท�าให้ สุวรรณา เอี่ยมพิกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั เบอร์แทรม
เคมิคอล (1982) จ�ากัด ทายาทรุ่นที่ 2 ตั้ง
ปณิธานน�าพา “เซียงเพียงอิ๊ว” ให้กลายเป็น
แบรนด์ยาหม่องน�้าที่พกตดิตวัได้ในทศวรรษนี้
แบบไม่อายใคร เพื่อสร้างต�านานแบรนด์ไทย
ที่จะไปยืนหนึ่งในเวทีโลก

ความน่าสนใจ
 เพราะแบรนด์ส�าคัญมากกว่า

แค่การเป็นยี่ห้อบนกล่องสินค้า 
งบประมาณกว่า 20% ของรายได้
ทัง้หมดถกูน�ามาลงทนุเพือ่พฒันา
แบรนด์

 ไม่ใช่แค่เปลี่ยนภาพลักษณ์
ยาหม่องน�า้กล่องแดง แต่คือการ
สร้างองค์รวมให้แบรนด์เป็นทีรู้่จัก
และมคีณุค่าในสงัคม จนคว้ารางวลั 
Best Thai Brand จากงาน Prime 
Minister’s Export Award 2018

Branding

 กองบรรณาธิการ  เจษฎา ยอดสุรางค์

เซยีงเพยีว 
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ปรับแบรนด์เปลี่ยนภาพลักษณ์ 

ภารกจิแรกของสวุรรณาคอื การลงมอืส�ารวจตลาดด้วยตนเอง พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
รู้จกัแต่ไม่กล้าพกตดิตวัโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จงึได้เริ่มปรบัและพฒันาตราสนิค้าให้มคีวาม
ทนัสมยัมากยิ่งขึ้นพร้อมกบัรแีบรนดงิ “เซยีงเพยีงอิ๊ว” ให้กลายมาเป็น “เซยีงเพยีว” เพื่อ
รองรบัผลติภณัฑ์ใหม่

เซยีงเพยีงอิ๊ว มาจากค�าว่า “เซยีง” = ดกีว่า เหนอืกว่า “เพยีว” = ยี่ห้อ “อิ๊ว” = น�้ามนั 
แปลว่า น�้ามนัยี่ห้อที่เหนอืกว่า หรอือกีนยัหนึ่งกค็อื ยาหม่องน�้ายี่ห้อนาย “เซยีง” คอื ชื่อ
ของคณุปู่ หรอืรูปอากงที่แปะอยูบ่นขวดสแีดง ซึ่งทั้งอากงและสแีดงกลายเป็นแบรนด์ Access 
ที่ตดิตาอยู่ในความทรงจ�าลูกค้า 

ฉะนั้นในการปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณ์ให้ทนัสมยัขึ้น บรษิทัจงึใช้วธิค่ีอยๆ ลดขนาดรูป
อากงให้เล็กลง เปลี่ยนขวดเป็นสีทองให้ดูมีมูลค่ามากขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค
ที่คุ้นเคยมานาน ขณะเดยีวกนักอ็อกแพลตฟอร์มสนิค้าใหม่ๆ เช่น ลูกกลิ้ง หรอื เซยีงเพยีว 
รลีฟี ครมี ให้เหมาะกบัไลฟ์สไตล์ผู้บรโิภคยคุใหม่ที่ชอบเล่นกฬีา และแตกแบรนด์น้องใหม่ 
เป๊ปเปอรม์ิ้นท ์ฟิลด์ ที่มกีลิ่นและดไีซน์เหมาะกบัไลฟ์สไตล์และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจบุนั
ที่มคีวามต้องการที่ซบัซ้อนมากขึ้น  

แบรนด์เราไม่ได้แยกกลุ่มลูกค้าตามอายุ แต่จะใช้วิธีแบ่งตามไลฟ์สไตล์
แบรนด์เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ เป็น Aromatic ช่วยผ่อนคลาย ให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่น

ส่วนเซียงเพียว เน้นเรื่อง Functional บรรเทาอาการวิงเวียน ปวดเมื่อย
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จากการน�าความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง และน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าทั้ง 
ยาหม่องน�้า ยาดม บาล์ม และครีมบรรเทาอาการปวดภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว” 
และ “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์” พร้อมใช้ช่องทางการตลาดที่เข้าถงึกลุม่ลกูค้าทั้งออนไลน์ กจิกรรม
ส่งเสริมการตลาดเน้น Sport Marketing เช่น การจัดกิจกรรมการวิ่ง การปั่นจักรยาน 
พร้อมปรบัรูปลกัษณ์บรรจภุณัฑ์ให้ทนัสมยัยิ่งขึ้นเพื่อให้สะดดุตากบักลุม่นกัท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องกลับไปเป็นของฝาก ปัจจุบันบริษัทส่งผลิตภัณฑ์
ส่งออกไป 13 ประเทศทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.2560 บริษัทมียอดขายที่ 1,213 ล้านบาท 
และตั้งเป้ามยีอดขายเพิ่มขึ้น 10% ในปี พ.ศ.2561 หรอืประมาณ 1,320 ล้านบาท

สร้าง DNA เบอร์แทรมฯ เพื่อก้าวสู่ Global Brand

ตัวเลขรายได้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จแต่ไม่ใช่วิชันของเบอร์แทรมเคมิคอลที่
ตั้งใจจะพาแบรนด์ไทยเป็น 1 ในเวทโีลก ซึ่งกลายเป็นหวัใจส�าคญัของการท�าตลาด เพราะ
เมื่อมวีสิยัทศัน์ที่ชดัเจน กลายเป็นธงที่ให้ทกุคนในองค์กรได้เดนิตามเพื่อให้ถงึเป้าหมายนั้น

สวุรรณาอธบิายเพิ่มว่าเมื่อทศิทางของแบรนด์ชดัเจน การด�าเนนิงานทกุอย่างกจ็ะเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ในด้านคุณภาพสินค้าบริษัทได้ลงทุนเตรียมพร้อมตั้งแต่ในช่วง 
5-7 ปีที่ผ่านมา คอื การสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลติขั้นสูงสดุ GMP/Pics การสร้าง
ทีมงานพันธุ์เบอร์แทรมฯ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญมากเพราะพนักงานคือ ผู้ที่ท�าหน้าที่
ไปพฒันาสนิค้าและบรกิารลูกค้า 

เป้าหมายของแบรนด์
ไม่ใช่การหาเงินให้ได้มากที่สุด

แต่คือการมุ่งสู่การสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน
ด้วยแนวทาง Mutual Benefit

เป็นอะไรที่ย่ังยืน
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KEY
OF 

SUCCESS

วางเป้าหมายของแบรนด์ชดัเจนให้เป็นหลกัในการด�าเนนิการ 
รูปลกัษณ์บรรจภุณัฑ์ต้องตอบโจทย์ผู้บรโิภค 
การสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่เข้ากบัไลฟ์สไตล์ผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่
มุ่งสร้างประโยชน์กบัทกุฝ่ายจะท�าให้แบรนด์ยั่งยนื

1

2

4

3

 “เป้าหมายของแบรนด์ไม่ใช่การหาเงนิให้ได้มากที่สดุ แต่คอืการมุ่งสู่การสร้างสงัคมที่
ดรี่วมกนั ด้วยแนวทาง Mutual Benefit เป็นอะไรที่ยั่งยนื ท�าให้บรษิทัมเีสน่ห์ ท�าให้สงัคม
น่าอยู่ขึ้น ท�าให้พนกังานรกัองค์กร เป็นแรงกระเพื่อมให้สงัคมคนไทยมกี�าลงัมากขึ้นในการ
แข่งขนัในเวทโีลก ซึ่งไม่ใช่แค่การพฒันาสนิค้าเท่านั้น แบรนด์ระดบัสากลหลายๆ แบรนด์ก็
ให้ความส�าคญักบัเรื่องสิ่งแวดล้อม บรษิทัเราเองกใ็ห้ความส�าคญัในด้านนี้เช่นกนั เช่น การ
สร้างหลงัคาพลงังานแสงอาทติย์ ไม่เพยีงประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 1,158,645 kWh ต่อปี 
ประหยดัเงนิ 4,270,597 บาทต่อปี”

จากแนวคดินี้ส่งผลให้เบอร์แทรมฯ คว้ารางวลั “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” จากโครงการ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2018 ที่ไม่หยุดแค่นี้
เดนิหน้าพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ที่จะออกตลาดเรว็ๆ นี้คอื Urban Mint เป็นผลติภณัฑ์วยัรุ่น
ที่จะช่วยตอกย�้าให้เซยีงเพยีวก้าวไปยนืในเวทโีลกได้ในเรว็วนั  
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ความน่าสนใจ
 แหนมไทย รายแรก

และรายเ ดียวที่ ใช ้
นวัตกรรมขับเคลื่อน
องค์กร จากผู้บุกเบิก
แหนมฉายรังสีตอกย�้า
ด้วยการใช้เทคโนโลยี
เดียวกับเยอรมนี น�ามา
ผลิตแหนมให้มีรสชาติ
และคุณภาพสม�่าเสมอ
ทุกรอบการผลิต

 ยกระดบัอาหารพืน้บ้าน
มมีาตรฐานทดัเทยีมระดบั
สากล สร้างจุดต่างให้
องค์กรมัน่คงมากว่า 40 ปี 
สู่ความท้าทายใหม่คือ
การพาองค์กรเข้าสู ่
ตลาดหลักทรัพย์

SME Corner

จากโรงงานน�าร่องในโครงการ “อาหารฉายรงัส”ี 
ของส�านกังาน ปรมาณเูพื่อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์
ที่ต้องการน�าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์กบัคนไทย
มากที่สดุ หนึ่งในนั้นคอืน�าไปใช้ในธรุกจิการผลติแหนม
เพื่อให้คนไทยได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย ไร้พยาธิและยังช่วยยืดอายุแหนมให้อยู่ได้
นานกว่าเดมิประมาณ 1 เดอืน เมื่อต้องมาสานต่อธรุกจิ
เป็นรุน่ที่ 3 ภาคภูม ิ หอมสวุรรณ President & CEO 
บรษิทั ไทยอนิโนฟู้ด จ�ากดั ผู้ผลติและจ�าหน่ายแหนม
สุทธิลักษณ์ และแหนมดอนเมือง กม.26 ตั้งใจน�า
นวตักรรมมาเป็นกลยทุธ์หลกัขบัเคลื่อนองค์กรก้าวไป
ข้างหน้า จงึน�าเทคโนโลยนีี้มาปัดฝุน่อกีครั้ง 

“ด้วยค�าว่ารงัส ีแรกๆ กม็แีต่กลุม่หมอ พยาบาล
ที่กล้ารบัประทานเพราะรูว่้าปลอดภยั ช่วงนั้นเลยใช้ค�าว่า
แหนมพร้อมรับประทานเพราะกลัวผู้บริโภคไม่กล้า
รบัประทาน ต่อมากเ็ริ่มมบีางกลุม่ที่ซื้อแหนมกต้็องขอ
เป็นแหนมฉายรงัส ีปัจจบุนัผมคดิว่าประเทศไทยมคีวาม
พร้อมเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า แหนมฉายรงัสมีนัปลอดภยั 
เรากจ็ะต้องประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้บัผูบ้รโิภคมากขึ้น
และปีหน้าเราจะกลบัมาใช้ค�าว่าแหนมฉายรงัส”ี

 กองบรรณาธกิาร  เจษฏา ยอดสรุางค์

สร้างจุดต่างให้โตด้วยนวัตกรรม

แหนมสุทธิลักษณ์
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นอกจากความปลอดภัยแล้วในแง่คุณภาพเพื่อให้การผลิตแหนมมีรสชาติสม�่าเสมอ
ทุกครั้ง สองปีที่แล้วบริษัทจึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังท�าการวิจัยต้นเชื้อชีวภาพ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะกับการผลิต
แหนมของบริษัทโดยไม่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตแหนมให้
สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม

“ความจริงเชื้อตัวนี้เยอรมนีใช้มานานแล้วแต่เราเพิ่งได้รับการรับรองจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประมาณต้นเดอืนพฤศจกิายนที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปเรากจ็ะท�า
ฉลากตดิให้ผู้บรโิภครบัรู้และจะเน้นประชาสมัพนัธ์มากขึ้นในปีหน้า”

จุดต่างสร้างจุดยืน
ภาคภูมิย�้าว่า การที่องค์กรให้ความส�าคัญกับเรื่องนวัตกรรม ท�าให้บริษัทสามารถ

ยนืหยดัมาได้ตลอดเวลากว่า 40 ปี แต่ทั้งนี้เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมต่างๆ ที่น�ามาใช้ต้อง
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่ หรอืกลุม่ตลาดที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพก็เกจจงิ 
ก็ดี หรือ Sizing อย่างปัจจุบันผู้บริโภคต้องการสินค้าที่สะดวกรับประทานมากขึ้น ฉะนั้น
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็ต้องออกแบบให้สะดวกสามารถฉีกซองรับประทานได้ง่าย
โดยไม่เปื้อนมือ ล่าสุดบริษัทได้ลงทุนกว่า 10 ล้านบาทซื้อเครื่องจักรเพื่อพัฒนาสินค้า
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บรโิภคมากยิ่งขึ้น 
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การหาไอเดีย มันขึ้นอยู่กับ Mindset
เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าสามารถท�าได้ เรดาร์ในสมอง

มันก็จะสแกนหาความเป็นไปได้จนส�าเร็จ

 “ที่ยากกว่าการสร้างนวตักรรมคอื การหาไอเดยี มนัขึ้นอยู่กบั Mindset เมื่อไหร่ที่คณุ
คดิว่าสามารถท�าได้ เรดาร์ในสมองมนักจ็ะสแกนหาความเป็นไปไดจ้นส�าเรจ็ ผมตอ้งใช้เวลา
กว่า 5 ปีกว่าจะเจอวธิใีช้เครื่องจกัรรดัยางและใส่พรกิในแหนมตุ้มจิ๋วแทนคน แม้อาจต้องใช้
เวลาแต่นวตักรรมช่วยให้มจีดุยนื ท�าให้สนิค้าเราแตกต่างจากคนอื่น กลายเป็นจดุขาย มนั
เป็น Identity สะท้อนความเป็นตวัตน ให้เราพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ต่อไปบรษิทัอาจผลติ
แหนมเสรมิไฟเบอร์ แหนมเสรมิคอลลาเจน คอืเน้น Functional มากขึ้น”

 นวตักรรมไม่เพยีงท�าให้องค์กรมจีดุยนืที่แตกต่างไม่ต้องไปแข่งขนัด้านราคา ยงัท�าให้
องค์กรสามารถพฒันาสนิค้าใหม่ๆ มาสู่ตลาด โดยที่ไม่โดนคลื่นลูกใหม่ซดัออกไป และยงั
ช่วยเปิดประตูให้สนิค้าไม่ต้องเป็นแค่นวตักรรมที่รออยู่บนหิ้ง เหมอืนไอเดยีดีๆ  ที่ภาคภูมไิด้
รบัจากอดตีอธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ให้ค�าแนะน�าว่า “คนไม่อยากรบัประทานแหนม
เป็นแท่งหรอก น่าจะสไลด์ให้ชิ้นเลก็ลงเพื่อให้รบัประทานได้ง่าย” จากคอนเซปต์นี้คอื สะดวก 
แปลกตา รบัประทานง่าย ท�าให้แหนมสทุธลิกัษณ์ได้เข้าไปจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 
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นอกจากนี้ บรษิทัยงัส่งแหนมไปท�าตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กมัพูชา สปป.ลาว 
และมแีผนที่จะร่วมมอืกบักระทรวงพาณชิย์ออกโรดโชว์ในต่างประเทศมากขึ้นโดยคาดว่าใน
ปี พ.ศ.2562 บรษิทัมรีายได้ 200 ล้านบาท และขยายเป็น 300 ล้านบาทภายใน 3 ปี และถ้า
เป็นไปได้ภายใน 5 ปีนี้บรษิทักจ็ะเตรยีมพร้อมสู่การเข้าตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
ล�าดบัถดัไป

 นวตักรรมไม่ไช่แค่ช่วยยดือายแุหนมให้อยูไ่ด้นานขึ้น แต่ยงัท�าให้เจ้าของที่รูจ้กัใช้นวตักรรม
มทีี่ยนืในตลาดได้อย่างมั่นคง 

พัฒนาสินค้า
ให้เข้ากับเทรนด์
และไลฟ์สไตล์

ผู้บริโภค

ทัศนคติ
ความเชื่อมั่น
ว่าต้องท�าได้

นวัตกรรม

ขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้แตกต่าง

1 2 3Key
of 

Success
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นับวันปริมาณรถยนต์มีแต่จะเพิ่มจ�านวน
มากขึ้นสวนทางกับพื้นที่บริการให้จอดรถ เฉพาะ
ในเขตกรุงเทพฯ เทียบกับจ�านวนรถจดทะเบียน
สะสม พบว่าคนกรงุเทพฯ มรีถยนต์เฉลี่ย 1.5 คนั
ต่อคน ในขณะที่พื้นที่จอดรถของกรุงเทพฯ 
มีพื้นที่จอดรถประมาณ 7% 

ด้วยพื้นที่ที่จ�ากดั กรงุเทพฯ จงึไม่ใช่แค่เมอืง
ที่มีรถติดสาหัส แต่การวนหาที่จอดรถยังเป็น
ปัญหาที่สร้างความวุน่วายได้ไม่น้อยจนหลายครั้ง
กลายเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทที่เป็นข่าวตาม
สื่อต่างๆ แม้ในปัจจุบันบางสถานที่จะมีบริการ
พื้นที่ที่จอดรถพิเศษให้กับสมาชิกห้างร้านต่างๆ 
แต่กใ็ห้สทิธิ์กบัผู้ที่มาถงึก่อน จงึไม่ได้การนัตวี่า
สมาชกิที่มสีทิธิ์ไปถงึแล้วจะได้จอดทกุคนั

Tech SME

ความน่าสนใจ
 แทนที่การใช้รถยนต์จะตอบ

โจทย์ความสะดวกสบาย กลับ
กลายเป็นจุดบอดของคนเมือง
กรุงเมื่อต้องวนหาท่ีจอด

 โชคดีก็ได้ที่เร็วหน่อย โชค
ร้ายก็ต้องวนซ�้าไป เสียทั้งเวลา
และน�้ามัน เหตุน้ีจึงมีผู้คิดค้น
แอปพลิเคชัน P2GO “ปาร์คทู
โก” ที่ช่วยเปิดให้ทางโล่ง เพียง
ใช้มือถือจองก่อนได้พื้นที่จอด
อย่างสบาย 

 กองบรรณาธกิาร   วภิาวด ีพสิทุธิส์ริอิภญิญา

P2GO
จอดรถได้ทนัที

แค่มีแอปฯ 
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จองก่อนจอด ปลอดภัยไม่ต้องวน
เมื่อโซลูชนัที่มอียู่ไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จรงิ อภริาม สตีกะลนิ กรรมการ

ผูจ้ดัการ บรษิทั ปาร์คทโูก จ�ากดั มปีระสบการณ์จากการเป็นผูใ้ห้บรกิารธรุกจิเช่าพื้นที่จอดรถ
แบบสมาร์ตปาร์กกิง มองเห็นปัญหาและช่องว่างทางธุรกิจ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
แอปพลเิคชนั P2GO ให้ผูข้บัรถยนต์สามารถจองที่จอดรถล่วงหน้า เพื่อมั่นใจได้ว่ามทีี่จอดรถ
แน่นอนก่อนที่จะไปถงึจดุหมาย และสามารถท�าได้สะดวกง่ายดายผ่านมอืถอื 

“ได้แรงบนัดาลใจมาจากการให้บรกิาร Privilege Parking ที่ยงัไม่สามารถแก้ป้ญหาได้
ตรงจดุ เมื่อ 2 ปีที่แล้วเลยคดิพฒันาแอปฯ บรกิารจองก่อนจอด ออกแบบให้แอปพลเิคชนั
หน้าตาเฟรนด์ลีใช้งานง่าย สามารถใช้ได้มือเดียว ตัวหนังสือใหญ่ เพราะเราค�านึงถึงผู้สูง
อาย ุ60 ที่ยงัต้องขบัรถอยู่กส็ามารถใช้ได้”

แรกๆ ก็โดนปฎิเสธเพราะมันเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมี
เจ้าของสถานที่หลายๆ แห่งยังไม่เห็นภาพ เหมือนการขายไอเดีย ก็ต้องใช้ความอดทน 

ขอให้มี Passion เพราะมันจะท�าให้เราพยายามไม่ยอมแพ้
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ทั้งนี้ส�าหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน P2GO พิมพ์สถานที่
ที่จะไปก็จะท�าให้ทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแถบสีแสดงสถานะ สีเขียวคือว่าง สีเหลือง
คอืเกอืบเตม็ และสแีดงคอืที่จอดรถเตม็แล้ว รวมทั้งตรวจสอบค่าบรกิาร เมื่อจองแล้วกจ็ะม ี
QR Code ไว้ไปยืนยันกับพนักงาน

นบัตั้งแต่ต้นปีที่ P2GO เปิดให้บรกิาร ได้รบัความสนใจมโีครงการเข้าร่วมกว่า 10 แห่ง
ตามย่านธรุกจิ เช่น ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค เมอืงทองธาน ีสลีม ปณุณวถิ ี
หอการค้า

“แรกๆ ก็โดนปฏิเสธเพราะมันเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมี เจ้าของสถานที่
หลายๆ แห่งยังไม่เห็นภาพ เหมือนการขายไอเดีย ก็ต้องใช้ความอดทน ขอให้มี Passion 
เพราะมันจะท�าให้เราพยายามไม่ยอมแพ้”

ส�าหรบัเป้าหมายต่อไป
ของ P2GO คือ

Change the way
your park

อยากท�าที่จอดรถฟรีให้คน
จอดรถไว้นอกเมือง

แล้วใช้บริการขนส่งมวลชน 
เพื่อลดปริมาณรถในเมือง
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Sharing Economy
เพื่อให้เจ้าของที่ที่มทีี่อยูแ่ลว้สามารถน�ามาใช้สอยให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น ส�านกังาน 

ซึ่งมกัจะมรีถจอดเตม็ในตอนกลางวนัแต่มพีื้นที่ว่างในเวลากลางคนื หรอืคอนโดมเินยีมที่จะ
มรีถจอดเตม็ในตอนกลางคนืแต่กลางวนัจะมพีื้นที่ว่าง P2GO เปิดโอกาสให้เจ้าของพื้นที่เหล่านี้ 
ได้จัดสรรเวลาในช่วงที่พื้นที่ว่างน�ามาเป็นที่จอดรถ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้าของโครงการ 
เป็นการใช้พื้นที่ร่วมกนัให้เกดิประโยชน์

“การท�าลานจอดรถให้ผลตอบแทนดคีวามเสี่ยงต�่าถ้าเทยีบกบัการท�าอพาร์ตเมนต์ที่ลงทนุ
น้อยกว่ามเีพยีงไม้กั้น ถ้ากจิการไปได้ดกีส็ามารถเพิ่มเครื่องจอดรถมาขยายได้ตามดมีานด์”

P2GO นอกจากจะเป็นแอปฯ ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้รถยนต์แล้ว การไม่ต้องวน
หาที่จอดรถยงัช่วยประหยดัพลงังานและลดมลพษิ โดยเฉลี่ยคนกรงุเทพฯ 1 คนใช้เวลาวนหา
ที่จอดรถประมาณ 30 นาทต่ีอวนั คดิเป็นระยะทาง 15 กโิลเมตรต่อเดอืนต่อคนั หรอื 180 กโิลเมตร
ต่อปีต่อคนั ในกรงุเทพฯ มรีถประมาณ 10 ล้านคนั ปีหนึ่งใช้น�้ามนัประมาณ 5 พนัล้านบาท 

“ค่อนข้างพอใจที่ใช้ไอเดยีเราคดิค้นท�าสิ่งที่ยงัไม่เคยมใีนโลก แลว้มคีนน�าไปใช้งานจรงิ 
และช่วยให้เจ้าของพื้นที่มรีายไดเ้พิ่มขึ้น และช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส�าหรบัเป้าหมายต่อไป
ของ P2GO คอื Change the way your park อยากท�าที่จอดรถฟรใีห้คนจอดรถไว้นอกเมอืง
แล้วใช้บรกิารขนส่งมวลชน เพื่อลดปรมิาณรถในเมอืง”

นับเป็นอีกธุรกิจที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดกลายเป็น
ธรุกจิที่ตรงใจคนหลายคน 

หาพื้นท่ีจอดรถง่ายๆ กับ P2GO

จองที่จอดล่วงหน้าได้ผ่านมือถือ ง่าย และสะดวก

พิมพ์ชื่อสถานที่ที่จะไป เลือกลานจอดรถที่ต้องการ

ตรวจสอบสถานะลานจอดรถ สีเขียวคือว่าง เหลือง
คือแน่น แดงคือเต็ม

แสดงตั๋ว (QR Code) เพื่อเข้าที่จอดรถ ช�าระเงินได้
ผ่านโทรศัพท์

1

2

3

4
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Management 

เมื่อกล่าวถึงยุคดิจิทัลดิสรัปชัน (Digital Disruption) ถือว่า
เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบได้กับองค์กร
ทกุระดบั และมพีลวตัที่ทวคีวามรนุแรงขึ้นเรื่อยๆ คยี์เวริ์ดหนึ่ง
ที่อยากแนะน�าคือ ไม่ว่าคุณจะด�าเนินธุรกิจใดๆ อยู่ก็ตาม สิ่ง
ที่จะช่วยให้รอดพ้นจากดิจิทัลดิสรัปชันคือ ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีคิด การด�าเนินธุกิจให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคผ่านมุมมองในการท�าธุรกิจแบบ Upside Down 
Thinking ซึ่งเป็นหนทางที่จะท�าให้ธุรกิจสามารถรอดพ้นจาก
ความท้าทายต่างๆ ที่มีรอบด้าน รวมทั้งเป็นโอกาสในการ
สร้างการเติบโตใหม่ๆ ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

เริ่มจากการ Disrupt ตัวเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมองที่ Core 
Business แม้ธุรกิจที่คุณท�าอยู่ยังคงเติบโตหรือรักษาความ
แข็งแกร่งในตลาดไว้ได้ แต่คุณไม่ควรพึงพอใจหรือยึดติดอยู่
กับความส�าเร็จเดิมๆ เพราะธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง

 อริญญา เถลิงศรี
กรรมการผูจ้ดัการ SEAC
ศนูย์พฒันาภาวะผูน้�าและผู้บริหารระดบัสงู

ความน่าสนใจ
 ด้วยเทคโนโลยียคุ

ดจิทิลัทีน่�ามาซึง่การ
เปลี่ยนแปลงที่ยาก
จะคาดเดา 

 สร้างปรากฏการณ์
ใหม่ๆ มาแทนทีบ่าง
ธรุกจิให้สญูหายไป

 กลายเป็นหนึ่งโจทย์
ใหญ่ท้าทายการท�า
ธุรกิจในวันนี้

   คีย์หลัก
ให้ธุรกิจรอดในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน
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    หา Unmet Need ผู้บริโภคให้เจอ
เราอาจจะไม่จ�าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนโมเดลในการท�าธกุจิ ไม่จ�าเป็นต้อง

สร้างสิ่งใหม่ หรอืเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ แต่ต้องพยายามมอง Pain Point 
หรือปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จุดที่ท�าให้ผู้บริโภคยังไม่พอใจ 
ไม่สะดวก หรือยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด 
เพื่อน�าเสนอสิ่งที่ดกีว่า หรอืวธิกีารใหม่ๆ ที่สะดวกสบายมากกว่าให้แก่ลูกค้า
แทน เพราะหากเราไม่เข้าไปตอบโจทย์จดุเหล่านี้ในอนาคตอาจจะมธีรุกจิอื่นๆ 
เข้ามา Disrupt ได้

    สร้าง New Preference ให้ผู้บริโภค
การสร้าง New Preference อาจจะเป็นการมองโอกาสที่เกิดจากการ

ตดิตามเทรนด์ต่างๆ ที่เกดิขึ้น เชน่ การมผีูส้งูอายมุากขึ้น ความนยิมซื้อสนิค้า
หรอืเรยีกใช้บรกิารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งธรุกจิเองกจ็�าเป็นต้องหา
ทั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่ต้องการสิ่งที่ดีกว่าเหล่านี้ให้เจอ และสามารถน�า
เสนอสิ่งที่ดกีว่าได้อย่างตรงจดุ

1

2

อย่างรวดเร็ว ท�าให้ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในจุดเดิมได้ แต่ต้องพยายามมองหาวิธีปฏิรูป
หรือปฏิวัติตัวเอง เพื่อที่จะหารูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะท�าให้เติบโตได้มากขึ้น

นอกจากนั้น ต้องเริ่มมองหาวิธีลงทุนจากนายทุนที่เข้าใจธุรกิจ นอกจากตลาดหลักทรัพย์
แล้ว การท�าธุรกิจยุคใหม่ต้องหาพันธมิตร ซึ่งต้องเลือกผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นและมี Passion ต่อ
ธุรกิจ รวมทั้งมีความอดทนที่จะรอดูความส�าเร็จในอนาคตมากกว่าเพียงแค่การหวังผล
ตอบแทนในระยะสั้นๆ ในที่นี้ยังอาจต้องลองมองเรื่องการเปลี่ยนทีมขายใหม่ เพื่อให้มี
วิธีคิดและกระบวนการใหม่ๆ ในธุรกิจ เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ เดิมกว่าธุรกิจเล็กๆ จะขยายเติบโตเป็นธุรกิจระดับโลกได้ 
อาจต้องสะสมศักยภาพและใช้เวลาหลายสิบปี หรือบางธุรกิจอาจต้องเปลี่ยนเจเนอเรชัน
ไปก่อนถึงจะสร้างการเติบโตได้ แต่วิธีคิดและรูปแบบของธุรกิจยุคใหม่ซึ่งขับเคลื่อนจาก 
Customer Motivation โดยมองช่องว่างหรือโอกาสที่จะเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ 
ของผู้บริโภคนั้นสามารถช่วยสร้างความเติบโตของธุรกิจได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ผ่าน 
4 มิติส�าคัญประกอบไปด้วย
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     การท�าธุรกิจในปัจจุบันจะช้าแบบที่ผ่านมาไม่ได้ เพราะความเปลี่ยนแปลง
เร็วขึ้นทุกวัน เกมธุรกิจก็เปลี่ยนทุกวันเช่นกัน ถ้าเราเล็กก็จะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆ หรือ
ถ้ายิ่งช้ากจ็ะยิ่งตามไม่ทนั ที่ส�าคญัต้องถามตวัเองด้วยว่า เข้าใจในธรุกจิดแีล้วหรอืยงั 
เพราะเส้นแบ่งธุรกิจที่หายไปท�าให้ต้องมองทั้งธุรกิจเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก 
หรือความเคลื่อนไหวของธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถก้าวเข้ามาแข่งในเกมเดียว
กับเราในอนาคตด้วย ท�าให้เราต้องวางหมากอย่างแม่นย�าว่าต้องการตอบโจทย์
ในเรื่องใดบ้าง และต้องมองการเติบโตเป็นเท่าตัวไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สามารถหนี
การถูก Disrupt ท�าให้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าก็เป็นได้  

3

4

    ท�าให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ
การน�าธรุกจิที่พฒันาขึ้นมาไปสร้างเป็นแพลตฟอร์มบนโลกดจิทิลั เพื่อ

ให้ทกุคนสามารถเข้าถงึได้อย่างสะดวกตลอดเวลาที่ต้องการ เพื่อลดก�าแพง
ที่จะมาปิดกั้นการเตบิโตของธรุกจิลง

    พัฒนา New Business Model 
อาจจะเป็นการเข้าไปในธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น การที่ Airbnb 

อยากเข้าไปในธุรกิจโรงแรม ก็ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นมาเอง 
แต่พัฒนาโมเดลแบบ Sharing Economy ที่นอกจากการเข้ามาแชร์ใน

ธุรกิจโรงแรมแล้วยังสามารถขยายไปในรูปแบบและโลเกชันหลากหลาย 
ทั่วโลก
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     Small-Scale
Goods


